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  ملخص البحث
  
ھدف البحث الحالي إلي تطویر مناھج التاریخ في مرحلة التعلیم الثانوي في ضوء مجالي الفھم   

 لتطویر مفتاًحا المناھج التعلیمیة تطویر  قضیة كون السبب في ذلك والتفكیر التاریخیین ،ویرجع
 إحداث في ، األسرع األداة اأنھ ومھارات،كما وقیم معارف من حتویھت لما ؛ التعلیمیة العملیة

  یمكن المنھج خالل ومن السلیمة، السلوكیة والممارسات االتجاھات، وتنمیة والتغییر، التطویر
ن أمما ال شك فیھ   و المجاالت ، كافة في اإلیجابي التغییر من أنماٍط وتحقیق ة،للحیا المتعلم یئةتھ

من أھم صارفي عصر الثورات المعرفیة والرقمیة وتعلمھا نواعھا أتعلیم المھارات بمختلف 
 في معظم دول العالم ، ومن بین تلك المھارات تأتي مھارات التفكیر المناھج التعلیمیةاولویات 

وحركي یحقق أھداف اي نظام تعلیمي ،وقیمي ،ولویات لما لھا من مردود معرفي كأحد تلك األ
 بما یخدم كل عناصر ،ویساعد في تعلیم جوانب التعلم المتضمنة في محتوي مناھجھ التعلیمیة

  .ونظامھ السیاسي من تعلیم مواطنیھ،العملیة التعلیمیة ویحقق أھداف المجتمع 
  

  

تطویر مناھج الدراسات لإلطار العام للبحث  مبتدئا بمقدمة في الفصل األول عرض الباحث او
 تنمیة التفكیر ومایتصل بھ مھارات وأھمیتھ كمجال في االجتماعیة والتاریخ ومن ثم تناول الباحث

المناھج الدراسیة والفھم والتفكیر التاریخي كمجالین من مجاالت مناھج التاریخ ومایتصل بھما 
اقع تعلیم وتعلم مناھج التاریخ المدرسیة وخصائص مناھج من مھارات والتعرض لسمات و

التاریخ بمرحلة التعلیم الثانوي ، ومن الدراسات السابقة حددت مشكلة البحث في وجود قصور 
في تعلیم وتعلم مھارات الفھم والتفكیر التاریخي ومایتصل بتلك المھارات من مھارات ماوراء 

 التاریخي  عند طالب و مناھج التاریخ بمرحلة التعلیم المعرفة التاریخیة ومھارات االستقصاء
  : مشكلة البحث في السؤال الرئیس التالىویمكن صیاغةالثانوي 

كیف یمكن تطویر منھج التاریخ لتنمیة مھارات الفھم والتفكیر وماوراء المعرفة واإلستقصاء 
  التاریخي لدي طالب الصف األول الثانوي؟

  
  :لتساؤالت الفرعیة التالیةویتفرع من السؤال الرئیس ا

   
ما المعاییر المقترحة  لتطویر منھج التاریخ بالصف األول الثانوي في ضوء مجالي الفھم -١

  والتفكیر التاریخیین؟
 ما منھج التاریخ المطور للصف األول الثانوي في ضوء القائمة المقترحة لمعاییر مجالي -٢

  الفھم والتفكیر التاریخیین ؟
ستخدام وحدة من منھج التاریخ المطور للصف األول الثانوي لتنمیة مھارات الفھم ما فاعلیة ا-٣

  التاریخي؟ 
ما فاعلیة استخدام وحدة من منھج التاریخ المطور للصف األول الثانوي لتنمیة مھارات التفكیر -٤

  التاریخي؟
ة مھارات ما فاعلیة استخدام وحدة من منھج التاریخ المطور للصف األول الثانوي لتنمی-٥

  ماوراء المعرفة التاریخیة؟
 ما فاعلیة استخدام وحدة من منھج التاریخ المطور للصف األول الثانوي لتنمیة مھارات -٦

  االستقصاء التاریخي ؟
  

ثم تناول الباحث  أھمیة البحث و أھداف البحث و حدود البحث و أدوات البحث المنھج البحثي 
و المجموعة المجموعتین و األسلوب التحلیلي اإلحصائي المستخدم  والتصمیم شبھ التجریبي ذ

  :وفروض البحث وھي
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بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة و ٠٫٠٥ ≤ الیوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي-١

  .الضابطھ في اختبار مھارات الفھم التاریخي  
ة التجریبیة  بین متوسطي درجات المجموع٠٫٠٥ ≤ الیوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي-٢

  .والضابطھ في اختبار مھارات التفكیر التاریخي  
بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة  ٠٫٠٥ ≤الیوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي-٣

  .والضابطھ في اختبار مھارات ما وراء المعرفة التاریخیة 
  

لتجریبیة  بین متوسطي درجات المجموعة ا٠٫٠٥ ≤الیوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي
  .والضابطھ في اختبار مھارات االستقصاء التاریخي 

  
  . و تبعھا الباحث بتفصیل إجراءات البحث وتعریف مصطلحات البحث األساسیة

  
في ثالثة محاور المحور األول كان )  اإلطار النظري للبحث(  وتناول الباحث في الفصل الثاني 

 االتجاھات الحدیثة في -مفھوم التطویر(ویشمل " عامتطویر مناھج التاریخ في التعلیم الثانوي ال"
 إشكالیات - أسباب ودواعي تطویر مناھج الدراسات اإلجتماعیة والتاریخ-تطویر مناھج التاریخ

 دراسات سابقة تناولت تطویر مناھج التاریخ في -تطویر مناھج الدراسات اإلجتماعیة والتاریخ
  )المراحل التعلیمیة المختلفة

  
 ویشمل  النقاط "مجالي الفھم والتفكیر التاریخیین في تعلیم التاریخ"لثاني تناول الباحث والمحور ا

 التجربة - . - مفھوما الفھم و التفكیر التاریخیین-طبیعة التاریخ البحثیة الدافعة للتفكیر(التالیة 
لتعلیم المصریة في صیاغة المجاالت والمستویات المعیاریة لمحتوي مناھج التاریخ في مرحلة ا

 العالقة بین تطویر منھج - تجارب عالمیة في معاییر مجالي الفھم والتفكیر التاریخي- الثانوي
 العالقة بین تطویر منھج التاریخ ومعاییر -التاریخ ومعاییر مجالي الفھم والتفكیر التاریخیین

خ في الفترة من وثائق المستویات المعیاریة لمناھج التارینقد - مجالي الفھم والتفكیر التاریخیین
  ). مجالي الفھم و التفكیر التاریخي  الدراسات السابقة ذات الصلة بمعاییر-٢٠١٢-٢٠٠٩

مھارات ما وراء المعرفة واالستقصاء التاریخي وأھمیة تنمیتھا " والمحور الثالث كان بعنوان
 مفھوم - المعرفة وراء مفھوم ما(ویتضمن العناصر التالیة "  لدي طالب الصف األول الثانوي 

 أھمیة تنمیة مھارات ماوراء -  تصنیف  مھارات ما وراء المعرفة -المعرفة  وراء ما مھارات
 الدراسات - عالقة التفكیر التاریخي بماوراء المعرفة-المعرفة لدي طالب مرحلة لتعلیم الثانوي

 مفھوم مھارات - مفھوم االستقصاء-  بمھارات ماوراء المعرفة في تعلیم التاریخالسابقة التي ُعنیت
 الدراسات السابقة - عالقة التفكیر التاریخي بمھارات االستقصاء التاریخي-االستقصاء التاریخي

  ) .التي تناولت االستقصاء التاریخي
  
  

تناول فیھ الباحث )  المواد التعلیمیة وإعداد وأدوات البحث(وفي الفصل الثالث والذي كان بعنوان 
قائمة بمعاییر مجالي الفھم ( وقد تضمن ذلك األدوات التالیة : ،إعداد وضبط أدوات البحث

 بطاقة تحلیل أھداف منھج التاریخ - والتفكیر التاریخیین لمنھج التاریخ للصف األول الثانوي
بطاقة تحلیل محتوي -حة للمنھجللصف األول الثانوي في ضوء المستویات  المعیاریة المقتر

قائمة -منھج التاریخ للصف األول الثانوي في ضوء المستویات المعیاریة المقترحة للمنھج
اختبار مھارات الفھم -قائمة بمھارات االستقصاء التاریخي- بمھارات ماوراء المعرفة التاریخیة

اختبار -المعرفة التاریخیةاختبار مھارات ماوراء -اختبار مھارات التفكیر التاریخي-التاریخي
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،وقد تناول الباحث كل أداة من األدوات السابقة من حیث خطوات )مھارات االستقصاء التاریخي
  .اإلعداد والتي شملت حساب الثبات والصدق وغیرھا من الخطوات لكل أداة من ادوات البحث 

من حیث  ( المطور وثیقة منھج التاریخوفي الفصل الثالث أیضا تناول الباحث خطوات بناء 
من ثم  و) اجراءات إعداد وثیقة منھج التاریخ المطور في صورتھا األولیة وصدق وثیقة المنھج

 منھج التاریخ المطور لطالب الصف األول الثانوي القائم علي بناءتناول الباحث اجراءات 
تحدید أسس باحث بوفیھ قام ال (المودیوالت التعلیمیة  في ضوء مجالي الفھم والتفكیر التاریخیین

اختیار محتوي الوحدات التعلیمیة المصغرة  ، وفھأھدا صیاغة، وبناء المنھج المطور
اختیار و ر أنشطة التعلیم والتعلم   اختیاواختیار استراتیجیات التعلیم والتعلم و ) المودیوالت(

وما یرتبط بھ من   ) تحدید أنماط تقویم منھج التاریخ المطور و المصادر التعلیمیة المنھج المطور
وإلعداد الدلیل ،اتبع الباحث اجراءات إعداد دلیل معلم منھج التاریخ المطور في  (دلیل المعلم

  ).صورتھااألولیة ومن ثم التحقق من الصدق دلیل
  

 ، تناول الباحث) ھونتائجتجربة البحث اجراءات (وفي الفصل الرابع والذي كان بعنوان 
وقد شمل ذلك : وحدات التعلیمیة المصغرة لمنھج التاریخ المطور اجراءات تطبیق مودیول من ال

منھج - اختیار العینة الممثلة من طالب الصف األول وتحدید مجموعتي البحث-(الخطوات التالیة 
استخدم الباحث منھج البحث شبھ التجریبي  والتصمیم ذو المجموعتین التجریبیة وفیھ (البحث 

ریخ المطور للصف األول الثانوي والختبار العالقات اھج التوالضابطھ لقیاس مدي فاعلیة من
 ماوراء  الفھم والتفكیر التاریخیین ومھارات(السببیة بین المتغیرالمستقل  و المتغیرات التابعة 

 بعض مودیوالت المنھج المطور ومن ثم تطبیق ، )المعرفة التاریخیة و االستقصاء التاریخي
درس المجموعة الضابطة منھج التاریخ الحالي المعد من قبل وزارة للمجموعة التجریبیة ، بینما ت

التطبیق القبلي ألدوات ومن ثم تناول الباحث ) ) ٢٠١٤-٢٠١٣(التربیة والتعلیم للعام الدراسي 
اختبارات مھارات الفھم التاریخي والتفكیر التاریخي وماوراء المعرفة التاریخیة  (الدراسة

 ومن ثم -تنفیذ االمودیول المختار علي المجموعة التجریبیة- ثم ومن-)واإلستقصاء التاریخي 
اختبارات مھارات الفھم التاریخي والتفكیر  (التطبیق البعدي ألدوات الدراسة-تناول الباحث 

المعالجة وبعدھا تناول الباحث - )التاریخي وماوراء المعرفة التاریخیة واإلستقصاء التاریخي 
  .)اإلحصائیة للبیانات

  -:والتي تمثلت في البحث  تجربةالفصل الرابع أیضا تناول الباحث ،  نتائجوفي 
  
 بین متوسطات درجات طالب المجموعتین ٠٫٠١ یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي -١

، المجموعة التجریبیةالتجریبیة  والضابطة في القیاس البعدي لمھارات الفھم التاریخي لصالح 
 المطور في تنمیة مھارات الفھم التاریخي لدى طالب الصف األول مما ُیشیر إلى فعالیة المنھج

  .الثانوي 
 بین متوسطات درجات طالب المجموعتین ٠٫٠١یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي -٢

المجموعة التجریبیة  والضابطة في القیاس البعدي لمھارات التفكیر التاریخي لصالح لصالح 
المنھج المطور في تنمیة مھارات التفكیر التاریخي لدى طالب مما ُیشیر إلى فعالیة ، التجریبیة

  .الصف األول الثانوي
 بین متوسطات درجات طالب المجموعتین ٠٫٠١یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي -٣

المجموعة التجریبیة  والضابطة في القیاس البعدي لمھارات ماوراء المعرفة التاریخیة لصالح 
ى فعالیة المنھج المطور في تنمیة مھارات ماوراء المعرفة التاریخیة لدى مما ُیشیر إل، التجریبیة

  .طالب الصف األول الثانوي 
 بین متوسطات درجات طالب المجموعتین ٠٫٠١یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي -٤

المجموعة التجریبیة  والضابطة في القیاس البعدي لمھارات االستقصاء التاریخي لصالح 
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مما ُیشیر إلى فعالیة المنھج المطور في تنمیة مھارات االستقصاء التاریخي لدى ، التجریبیة
  .طالب الصف األول الثانوي 

 ما أسفرت عنھ نتائج الدراسات ء في ضومناقشة نتائج البحث وتفسیرھا الفصل الرابع كما تناول
  .السابقة ذات الصلة بالمتغیرات البحثیة

  
لخصا للبحث المشتمل علي ماورد في فصول البحث ومن ثم وفي الفصل الخامس تناول الباحث م

  : وھي علي النحو التالي توصیات البحثتناول الباحث 
  

 والتفكیر لما كانت نتائج البحث تؤكد فاعلیة منھج التاریخ المطورفي تنمیة مھارات الفھم التاریخي .١
باحث بضرورة تضمین  ، یوصي الالتاریخي وماوراء المعرفة التاریخیة واالستقصاء التاریخي

   .تلك المھارات في منھج التاریخ للصف األول الثانوي
 
تدریب معلمي التاریخ علي استخدام استراتیجیات االستقصاء التاریخي یوصي الباحث بضرورة  .٢

وماوراء المعرفة وانشطة البحث التاریخي واالستقصاء التاریخي وما وراء المعرفة التاریخیة  ، 
  .ھج التاریخ للصف األول الثانوينتربویة وتحقیق لمعاییر وأھداف ملما فیھ من فائدة 

 
یوصي الباحث بضرورة تضمین المصادر األولیة والثانویة التاریخیة في منھج التاریخي للصف  .٣

األول الثانوي ،سواء بشكلھا المطبوع او علي الشكل الرقمي واتاحتھ من خالل البرمجیات او 
  .اآلثریة لما لھا من أثر في تنمیة مھارات الفھم والتفكیر التاریخیینمواقع اإلنترنت التاریخیة و

 
  

   : وھي علي النحو التالي مقترحات البحثوفي الفصل الخامس أیضا تناول الباحث 
  

دراسة أثر إستخدام  مصادر تعلم التاریخ الرقمیة في تنمیة كال من مھارات الفھم والتفكیر 
 .لیم الثانويالتاریخیین لدي طالب مرحلة التع

  
دراسة فاعلیة استخدام برمجیات المتاحف التاریخیة األفتراضیة في تنمیة من مھارات الفھم -٢

 .والتفكیر التاریخیین لدي طالب مرحلة التعلیم الثانوي
  
دراسة واقع استخدام معلمي التاریخ في مرحلة التعلیم الثانوي إلستراتیجیتي االستقصاء -٣

  .رفة مع طالب تلك المرحلةالتاریخي وماوراء المع
  
دراسة صعوبات تعلم التاریخ لدي طالب مرحلة التعلیم الثانوي ومدي تأثیرھا في اكتسابھم -٤

 .للمفاھیم التاریخیة واتجاھھم نحو دراسة منھج التاریخ
  
  
  
 
 


